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Delprøve 1 – Nationalmuseet

Instruktion
• Søg informationer i tekstsamlingen Nationalmuseet.
Brug indholdsfortegnelsen.
• Svar præcist og så kort som muligt på spørgsmålene på baggrund af informationerne i tekstsamlingen.
Der gives 1 point for hvert korrekt svar.

Søg informationer under ’Nationalmuseets tilbud om undervisning’
1.

I forløbet ’Demokrati og stemmeret’ er der fokus på at give kursister viden om demokratiet og dets
udvikling. Hvad er der ud over det samfundsmæssige indhold også fokus på?

2.

Får elever fra grundskolen mulighed for at prøve kopier af redskaber i forløbet ’Da jægeren blev
bonde’? Svar ’ja’ eller ’nej’.

3.

Ifølge Nationalmuseets pædagogiske profil skal undervisningen styrke elevernes evne til at
argumentere og diskutere. Hvilken evne skal undervisningen også styrke hos eleverne?

4.

Hvordan foregår undervisningen på Frilandsmuseet for både unge og ældre elever, hvis man besøger
Stenstruphuset?

Søg informationer under ’Nationalmuseet før og nu’
5.

I 2003 var der gratis adgang til Nationalmuseet i to måneder. Fra hvornår var der igen gratis adgang?

6.

Hvornår kan man tidligst få serveret middag, hvis man lejer Nationalmuseets forhal?

Søg informationer under ’Tre afdelinger af Nationalmuseet’
7.

På Nationalmuseet i København findes udstillingen ’Danmarkshistorier 1660-2000’. Hvorfor har
udstillingen en titel i flertal?
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8.

Egtvedpigen er et eksempel på en genstand af ’Enestående National Betydning’ og et af danmarks
historiens bedst bevarede bronzealderfund. Hvorfor er Egtvedpigen et unikt fund?

9.

I Kongernes Jelling kan grupper købe forskellige rundvisninger. Hvor mange personer kan der højst
være i gruppen ved en rundvisning i oplevelsescentret?

10.

I Kongernes Jelling står runestenene på monumentområdet. Hvorfor er stenene sat i montrer?

11.

Bøger fra Musikmuseets bibliotek kan læses på museet. Hvor har man også mulighed for at læse
bøgerne?

12.

I Musikmuseets udstilling bliver instrumenterne i Klangrummet jævnligt udskiftet. Af hensyn til
hvilke gæster bliver de det?

Søg informationer under ’Fire besøgende fortæller’
13.

Ib F. var på Nationalmuseet med hele sin familie. Hvilken aktivitet, som de alle deltog i, roser han
Nationalmuseet for?

14.

Dorte P. og hendes kæreste så ikke alle udstillinger om Danmarks historie. Hvorfor var en del af
udstillingen om Danmarks oldtid lukket under deres besøg?

15.

Hvorfor synes James Milner, det var spændende at se nogle af de arkæologiske fund fra vikingetiden i
virkeligheden?
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